
Załącznik 4 

ROŚKZE. 611.1.2022 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 
1, 86-010 Koronowo. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit.b RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130.000 zł 
prowadzonym w formie zapytania ofertowego na „Wykonanie przeglądu obszaru i granic 
aglomeracji Koronowo”. 
4. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 
pierwotnie zebrane.  
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom 
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 
dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz 
podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych 
z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy. 
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy.  
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  
10. W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo 
uprawnieni do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, 
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.   
2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  
3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
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w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


